
مسسذاهبهم. وهسسذا يناسسسب بما بآرائهم, أي القرآن فسروا العلماء من كثير
معروف:  مشهور العقائد في

ربك.  أمر جاء  أي)) ربك (( وجاءتعالى:  الله قول يفسر
 بسسأنه)) اللسسه كل م يسسسمع حتى (( فأجرهتعسسالى:  اللسسه قسسول يفسر
المخلوق.  الكل م
اسسستولى  يعنسسي)) العسسرش علسسى اسسستوى (( ثمتعسسالى:  قوله يفسر
عليه. 
ذلسسك, أشسسبه وما بقدرتي  أي)) بيدي خلقت : (( لماتعالى قوله يفسر

اللغسة, ول بمقتضسى فسسره ل شسك, لنسه ل برأيسه القسسرآن فسي قائل هذا
مسسن عليسسه هسسو مسسا يطسسابق السسذي رأيسسه بمقتضسسى الشسسرع, وإنمسسا بمقتضى
الطريقة. من أو المذهب

فسسي داخسسل السسذنوب, وهسسو كبسسائر ومسسن محر م إذن بالرأي فالتفسير طيب
هسسذا ) لن) كذبا الله على افترى ممن أظلم (( ومن:  تعالى قوله

يكسسون ؟ كاذبسسا أو صسسادقا هسسذا, فيكسسون بهسسذا أراد اللسسه يقول: إن المفسر
ثسسم كسسذا؛ أراد الله قال: إن حيث كذبا الله على افترى ممن كاذبا, فيكون

الخطسسر, إذا شسسف كسسذا؛ يسسرد قسسال: لسسم حيث الله حق في اعتدى ممن هو
علسسى كذب ربك, فيكون أمر الله: وجاء أراد  قال)) ربك (( وجاءقال: 

وتجسساوز اللسسه كل م علسسى اعتسسدى يكون بنفسه؛ جاء أنه يرد الله, قال: ولم
هسذا فيكسون ؟ كلمسسه ظساهر وهسسذا هسذا يسسرد لم الله إن لك قال حده, من

بالله.  والعياذ محرفا معتديا
برؤوسسسكم (( وامسسسحوامثل:  الفقهيسسة المسسسائل فسسي أيضسسا وكسسذلك

بسسدل الرجسسل نمسسسح أن أمرنسسا الله أن الرافضة: يعني ) قال) وأرجلكم
النصسسب قسسراءة أهملسسوا برأيهسسم, لنهسسم قسسالوا الغسسسل, فيقسسال: هسسؤلء

الجسسر, وهسسي بقسسراءة المسسراد خسسالفوا بها, ثم يعملوا  ولم)) (( وأرجلكم
أن السسنة بينتسسه السسسنة, والسسذي بينتسه الذي الوجه على الرجل تمسح أنها

الن ذلك, فتسسبين أشبه ما أو جوربان أو خفان عليها كان إذا تمسح الرجل
عظيمتين:  مفسدتين يتضمن لنه الذنوب كبائر من بالرأي التفسير أن

والتعسسدي الله على مواضعه, والثاني: الكذب عن الكلم إحداهما: تحريف
كذا.   وأراد كذا يرد لم أنه قالوا حقه, حيث في

وأعلهسسا العلسسو م أجسسل مسسن التفسسسير, التفسسسير الخامس: أهميسسة المبحث
وجسسل, والعلسسو م عز الله كل م معنى به يفهم أن يحاول النسان قدرا, لن

عسسز اللسسه كل م تفسسسير موضسسع مسسن أشرف موضوعها, ول بحسب تشرف



العلسو م أجسل هسو نقسل لسم إن العلسو م أجسل مسن التفسسير وجسل, فيكسون
السلف لطريق إتباع وجل, ولنه عز الله بكل م عناية قدرا, لنه وأعظمها

والعمسسل. العلسسم مسسن فيها وما يتعلموها حتى آيات عشر يجاوزون ل الذين
حلوة يجد وهو يقرئه طعما, وصار له ذاق الله كل م فهم إذا النسان ولن

أماني.  إل الكتاب يعلم ل أمي إنسان من أكثر به معناه, والنس
قسسدر النسسسان يعرف التفسير علم وفي القلب يطمئن التفسير علم ففي
(( ولقدعظيمسسة:  أوصسساف بعسسدة اللسسه وصسسفه الذي العظيم القرآن هذا

عنسسا الله عفا ) وأكثرنا) العظيم والقرآن المثاني من سبعا آتيناك
العلمسساء مسسن عسسالم كتسساب يستشرف به, ربما يهتم بالتفسير, ول يعتني ل

وإيمساء وإشسارة ومفهومسا منطوقسا الكتساب هسذا ويصيب, ويتأمسل يخطئ
بسسه يتبرك أنه به, ولول يعتني ل الله كل م الدللة, لكن أنواع من ذلك وغير
غلط.  الله, وهذا يشاء أن إل أصل عليه عرج لما أجره في

الفقسه, بكتسسب يهتسسم بالتفسير, تجده يهتم ل من الن العلم طلبة في حتى
هسسو السسذي هسسذا عسسن الرجسسال, ويعسسرض بكتسسب الحسسديث, يهتسسم بكتب يهتم

عليسسه, سنحاسب نعرفه, والذي أن علينا يجب الذي الصول الصل, أصل
العلسسم, طلبسسة أكبر من شخصا  استوقف) عليك أو لك حجة ( القرآن

جريئسسا يكسسون أن إمسسا ؟ يقسسول مسسا ؟ معناها ما له قل القرآن من آية عندي
ويقسسول: ورعسسا يكون أنه يرده, أو لم وكذا, وهو كذا بهذا الله فيقول: أراد

ويتدبرونه يقرؤونه أوله من القرآن أخذوا العلم طلبة أن لو أردي, لكن ل
يخطسسر ل مسسا المعرفة أبواب من لهم كثيرا, وانفتح خيرا لوجدوا ويتأملونه

البال.  على
القسسرآن يسسسرنا (( ولقد:  يقسسول الكريسسم القسسرآن فسسي وجل عز والله

جازمسسة ونيسسة بقلب حقيقة عليه أقبلت إذا صعب, القرآن هو ) ما) للذكر
القرآن يسرنا (( ولقد:  يقول لنه الكتب جميع من سهل, أسهل فهو

). ) مدكر من فهل للذكر
التفسير, لن مقدمة في بها ينفع أن تعالى الله أسأل بها تكلمت نبذ هذه

تفيسسدهم سوف التي القواعد هذه مثل حضروا يكونون ل قد إخواننا بعض
بصدده.  نحن الذي الدرس فإلى الن تعالى, أما الله شاء إن

التفسسسير سسسند لهمسسا ليسسس شسسيئان هنسساك بعضسسهم: إن : يقسسول الطسسالب
؟ القول هذا صحة ما والتاريخ؛

ثلثة: هي تعالى, وقال الله رحمه أحمد الما م عن يذكر هذا : نعم الشيخ
النساس أن سسند لهسسا ليسسس أنسه بسذلك والتفسير, ومراده والسير المغازي



كسسذا, عباس ابن كذا, قال مجاهد يقول: قال إسناد, فمثل بدون يتناقلونها
هسسذا في الناس يتكلمون مثل تجد التواريخ المعنى, كذلك هذا إسناد بدون

فلن عسسن فلن عسسن فلن حدثني يقول الرجل تجد ل أحد, لكن غزوة في
أحمسسد المسسا م مسسراد السير, هسسذا في يقال الغزوة, وكذلك إلى يصل حتى

اشسستهر السسذي هسسذا مثسسل سسسمعت إذا أنسسك بذلك تعالى, وقصده الله رحمه
منه.  تتأكد أن ونقل

تقولون وقال: ما بها عالم آية, هو تفسير طلبه على  عرض...:  الطالب
؟ علم بل الله على التقول في هذا يدخل فهل الية؛ هذه في

ل كسسذا اليات معنى قال الذي هذا ظني, لن في يدخل ل : ل, هذا الشيخ
منسسه, فكسسأنه أعلسسم شسسيخ علسسى يعرضسسه مستقر, لكن المعنى هذا أن يريد

بهسسذا اللسسه أراد الحسال: هسسل بلسسان يقول كذا, كأنه الله يقول: أراد حينما
محرما.   ول بالرأي للقرآن تفسيرا يعتبر ل فهذا كذا؟

الرجسسال, وآثسسار السسسنة ويتبعسسون التفسسسير يسستركون الناس : بعض الطالب
السسسنة نقسسرأ ونحسسن القسسرآن بعمومسسات يستدلون البدع أهل ويقولون: إن

؟ رأيكم بالسنة, فما العمومات هذه نبين لكي
الرجسسال, معرفسسة فسسي السنة, ول في نزهد ل أننا صحيح أنه : رأيي الشيخ

أهميسسات أولويسسات, وهنسساك هنسساك أن نرى المصطلح, لكننا معرفة في ول
البسسدع أهل على الرد يبين لم القرآن أن من ادعاه ما المهمات, وأما قبل

مسسن بدعة لي واحد دليل فيه ليس صحيح, القرآن غير بيت, فهذا والسنة
تعارض " درء كتسسسابه في قال الله رحمه السل م شيخ إن أبدا, بل البدع

بدعسسة علسسى شخص به يستدل دليل " أي قال: " والنقل العقل
 وصدق. " عليه دليل الدليل هذا أجعل فأنا

) استدل) البصار يدرك وهو البصار تدركه (( للكم:  مثل أضرب
يسسرى, اللسسه أن على تدل أنها يرى, والحقيقة ل الله أن يرى من الية بهذه

(( ل العسم وجسود يسستلز م الخسص نفي عليه, لن دليل وهي بها استدل
يعسسبر أن البصسسار, أمسسا تراه ل لقال تراه ل كانت تراه, ولو إذن))  تدركه

هذا يكون أن يمكن وإلغاز, ول تعمية أنه شك ل فهذا تراه ل عن تدركه بل
شيء.  لكل تبيانا الله جعله الذي الله كل م في

)) ترانسسي لسسن قسسال إليك أنظر أرني (( ربموسى:  بقول استدلوا
سسسأل عليكم, موسى دليل هذا نقول يرى؛ ل الله أن على يدل قالوا: هذا

الخرة, إلى أنتم تنقلونها الدنيا, كيف في ؟ الدنيا في أو الخرة في الرؤيا
تتحمسسل أن علسسى قسسدرة بك ليس الن  يعني)) تراني (( لنقال:  ولهذا



لكسسن بالرؤيسسا يتعلسسق لمسسر ل الدنيا في مستحيلة تعالى الله رؤيتي, ورؤية
لموسسسى مثل اللسسه ضسسرب يتحمسسل, ولهسسذا ل بسسالرائي, الرائسسي يتعلق لمر

ترانسسي فسسسوف مكسسانه اسسستقر فسسإن الجبل إلى (( انظرفقال: 
 هسسذا)) دكا (( جعله ؟ صار وعل, ماذا  جل)) للجبل ربه تجلى فلما
لسسه, تجلسسى اللسسه أن بمجسسرد دكسسا صسسار القنابل تدكه ل الذي العظيم الجبل
عسسز ربسسه رؤية عن فضل الموقف يتحمل أن صعقا, عجز موسى خر ولهذا

الرؤيا سأل إنما موسى عليهم, لن دليل فيها الن الية أن وجل, فالمهم
الخرة.  في ل الدنيا في
أنتسسم مسسستحيلة, إذن اللسسه رؤيسسة تقولسسون وأنتم الرؤيا سأل موسى إن ثم

وا أن إمسا موسى, يعني من بالله أعلم لن موسسى مسن بسالله أعلسم تكون
يتحملسسون ل البشر يرى, لكن الله أن مستحيل, يرى شيئا سأل ما موسى

يكسسون أن بسسه, وإمسسا عسسالمون وأنتسسم اللسسه بقسسدر جاهل يكون أن ذلك, فإما
سؤاله. له يحل ل ما سأل حيث الله على معتديا
دفعهسسا يتسسم ل أو بالسسسنة إل تدفع ل البدع أن قال من إخوان يا لكم فأقول

تقصيره على أو للقرآن فهمه قصور على يدل أخطأ, وهذا فقد بالسنة إل
رد إلسسى بدعسسة يوجسسد أن يمكسسن ل نفسسسه فسسالقرآن القسسرآن, وإل تفهم في

السسدين من لهم (( شرعوا:  قوله إل ذلك من يكن لم عليها, أبدا, ولو
تبطسسل بدعة بدعة, كل كل على قاضية الية ) هذه) الله به يأذن لم ما

. فعلية أو قولية أو عقدية كانت سواء الية بهذه
الصسسحابة, بأقوال ثم بالسنة ثم بالقرآن القرآن تفسير أن : قلتم الطالب

والسسسنة الصسسحابة أقسسوال فسسي ينظسسر آيسسة كسسل يتتبع أن النسان أراد لو ثم
حسستى المعروفيسسن العلسسم أهسسل كتسسب مسسن تفسسسير وقت, كتاب عليه لضاع

؟ يحفظه
من غيره أو كثير ابن تفسير أمسك كوني تقليدا, يعني يكون : هذا الشيخ

ميتسسة إل يجد لم من المجتهد, أما التفسير أريد أنا تقليد, لكن هذا العلماء
تعالى: ينبغسسي الله رحمه السل م شيخ قال للضرورة, ولهذا الميتة فيأكل

وإل فقلسسد إليسسه اضسسطررت إن الميتسسة؛ أكسسل بمنزلسسة التقليسسد أن نعلسسم أن
بسدلوك, والحقيقسة الناس, أدلسي به أدلى ما بمثل البئر إلى فاجتهد, أدلي

يأخسسذ أن أمكنسسه مسسن العجز, وإل وعند الضرورة عند إل يجوز ل التقليد أن
سسسبحانه الله فليفعل, لن رسوله وسنة الله كتاب من العقائد أو الحكا م
)) المرسلين أجبتم ماذا فيقولوا نناديهم (( ويو ميقول:  وتعالى

مسسا الله (( فاتقواتعسسالى:  اللسسه قسسول جسسواب, ولسسول إلسسى تحتسساج هذه



من الحكم يأخذ يجتهد, وأن أن إنسان كل على يجب لقلنا))  استطعتم
نفسسسا الله يكلف (( ل علينا الله وسع لله الحمد والسنة, لكن القرآن

كل أن يجب لقلنا  وإل)) استطعتم ما الله )) (( فاتقوا وسعها إل
والسنة.  القرآن عن سنسأل لننا والسنة الكتاب من يأخذ واحد

ذكرتسسم السستي القواعد على تمشي التي التفسير كتب أفضل : ما الطالب
؟ عليها ويتمرن للطالب يتبين حتى

تفسسسير بالثر تعتني التي التفاسير من أرى فيما شيء أحسن : هو الشيخ
على تعتمد التي الكتب من يكون ما أحسن من كثير ابن كثير, تفسير ابن

واسسسع, لسسو القرآن س الله سبحان س القرآن أن تعلمون بالثر, لكن التفسير
هسسذا مثل اسسستطاعوا, تجسسد مسسا معنسساه يسسدركوا أن على كلهم الناس اجتمع
من العقدية, وهذا الناحية من اللغوية, وهذا الناحية من القرآن في يبحث

القسسرآن فسسي كسسثيرة شسستى البلغة, علسسو م ناحية من الفقهية, وهذا الناحية
أمسسور مسسن كسسثير فسسي لكسسن جيسسد أنه شك ل الثر في مثل كثير الكريم, ابن

عسسن يتكلسسم أن جسسدا قليسسل الحكسسا م استنباط في قاصرا, أيضا يكون اللغة
أشسسبه ومسسا اليسسة علسسى ويفرع بالحكا م يعتني القرطبي مثل الحكا م, نجد
وجل.  عز الله كل م تفسير في منهج له عالم كل أن ذلك, المهم

...:  الطالب
بسسأقوال ول بالسسسنة ول بسسالقرآن تفسسسر لسسم كلمة وجدنا : إذا الشيخ

عسسز اللسسه قسسال كمسسا القسسرآن للغة, لن نرجع حال كل الصحابة, على
صسسيرناه  أي)) جعلنسساه )) (( إنسسا مبين عربي (( بلسانوجل: 

 شسسف)) تعقلون (( لعلكم العربية باللغة  أي)) عربيا (( قرآنا
فقسسرأه العجميسسن بعسسض علسسى نزلنسساه (( ولوالثانيسسة:  اليسسة

معناه. يفهمون ل لنهم ؟ ) لماذا) مؤمنين به كانوا ما عليهم
وإن أجسسران فلسسه فأصسساب العلسسم اجتهسسد ( إذا ...:  الطسسالب

 ؟) أجر فله أخطأ
ضسسربت اجتهد, وأنا ما برأيه القرآن يفسر اجتهد, والذي : إذا الشيخ

أن بسسالرأي التفسير معنى بالرأي, ليس التفسير من أمثلة عدة لكم
أن بسسالرأي العربيسسة, التفسسسير اللغسسة تقتضيه ما حسب القرآن تفسر
المتعصسسبين فسسي يكسسون إنمسسا رأيسسك, وهسسذا على القرآن معنى تحمل

كسسانوا مسسا إلسسى النصسسوص أعنسساق يلسسووا أن يحاولون الذين لمذاهبهم
عليه. 

بهسسا وبنسسى عسسدتها في امرأة تزوج من أن يقولون : الفقهاء الطالب



  ؟ مؤبدا تحريما عليه تحر م

 ؟ الفقهاء : من الشيخ
الفقه. كتب : العلماء, في الطالب
ل الحنابلسسة مسسذهب علسسى فيسسك اللسسه بارك هذه ؟ من : كتب الشيخ

تزوجهسسا مسسن علسسى حرمهسسا بسسأنه أثسسر عمسسر عن روي قد تحر م, لكن
عقوبسسة لكسسن مصسساهرة ول نسب تحريم هو ما له له, عقوبة عقوبة

قبسسل شيئا تعجل " منرجب:  ابن قاعدة عليك مرت له, ولعلها
قاعسسدة  هسسذه" بحرمسسانه عسسوقب س محر م وجه على س أوانه
. طيب نعم العلم. أي لطالب مفيدة
لل الرجيم الشيطان من بالله : أعوذ القارئ لقا لو ذذي ((  للسس لن ا لمسس ليسسا آ
ذ م وو نني لق فف ذإ لخا وم لأ فك وي لل لل لع وث ذ م ذم وو ذب لي لزا وح لل لل ا وثسس ذب ذم وأ ذ م لد وو حح لقسس فنسسو
حد لعا لد لو فمو لث لن لو ذذي لل ون لوا وم ذم ذه ذد وع لما لب فه لو لل فد ال ذري ممسسا في ول ذد فظ لبسسا ذع ول ليسسا ذل لو
ذ م وو نني لق فف ذإ لخا وم لأ فك وي لل ل م لع وو ذد لي لنا لت ل م ال وو لن لي للسسو لو لن فت ذري ذب ود وم لمسسا فمسس فكسس لل

لن ذه ذم لل ون ال حم ذم ذصسس ون لعا لمسس ذل لو ذل وضسس فه في للسس لمسسا ال فه لف ون للسس حد ذمسس ود لهسسا لقسس لل لو
وم فك لء فف لجا فس ون فيو فل ذم وب ذت لق لنا ني لب ول لما ذبا وم لف فت ول كك ذفي ذز لما لش وم ذم فك لء لجا

ذه لتى ذب لذا لح لك ذإ لل وم له فت ول ون فق لث للس لعس وب فه لي للس ون ال ذه ذمس ذد وعس مل لب فسسو لك لر ذل لذ لكس

لل ذض فه في لل ون ال لو لم فف فه ذر وس فب فم لتا ور ]. 34: )[غافر) فم
: وتعسسالى تبسسارك اللسسه قسسال الرجيسسم الشسسيطان مسسن بسسالله : أعسسوذ الشسسيخ

الحسسزاب يو م مثل عليكم أخاف إني قو م يا آمن الذي (( وقال
أول من إنه آمن, حيث الذي وتعالى سبحانه الله أبهم آمن الذي ) وقال)

فمسسا))  إيمسانه يكتسسم فرعون آل من مؤمن رجل (( وقال القصة
تعيين باسمه, فإن تعيينه إلى حاجة ل البها م, لنه بلفظ عنه الحديث زال

تتضسسمنه وما المعنى هو الضرر, والمقصود من شيء فيه يكون قد السم
مثسسل عليكسسم أخسساف إنسسي قو م يا آمن الذي (( وقالالقصة.  هذه
نكسسرة علسسى دخلسست إذا النسسداء يسسا أن قسسو م: معسسروف ) يا) الحزاب يو م

تكسسن لسسم معرفة, وهنا على دخلت إذا كما الضم على تبنى فإنها مقصودة
ولكسسن قسسومي يسسا أصسسلها إن الكسسسر, فيقسسال آخرهسسا بسسل الضسسم على مبنية

وإل بسسدعوتهم  تلطسسف)) قسسو م (( ياقسسوله:  للتخفيف, وفي الياء حذفت
الدعوة في التلطف باب من مؤمن, لكن وهو كفار لنهم له معادون فهم
قو م,  يا لهم قال وجل عز الله إلى

كسسانت وإن الجملسسة  أكسسد)) الحزاب يو م مثل عليكم أخاف (( إني
لها.   المنكر فعل فعله بها المخاطب ولكن نفسه في مستقرة



بعسسد حسسزب يسسو م )) أي الحزاب يو م مثل عليكم أخاف " (( إني
الحسسزاب هسسذه  لن" حسسزب بعسسد " حزبالشسسارح:  قال  وإنما" حزب
وحسسدها, نسسوح قصسسة نجسسد واحد, بسسل مكان أو واحد آن في مجتمعة ليست
قسسوله: يسسو م المؤلسسف فسسسر وهكسسذا, ولسسذلك وحسسدها وحدها, وصالح وهود

حزب.   بعد حزب الحزاب, بقوله: يو م
يسسو م قبلها, مثسسل التي مثل من بدل هذه  مثل)) نوح قو م دأب (( مثل
قسسول مسسن المعروفسسة, أو الربعسسة  التوابسسع أحد دأب, والبدل مثل الحزاب

مالك:  ابن
 وبدل وعطف وتوكيد نعت     الول السماء العراب في يتبع

يحسسذف أن يصسسح منه, يعنسسي المبدل محل يحل أن يصح أنه البدل وعلمة
البدل.  محله ويحل منه المبدل

لسسم لمسساذا ؟ بالبدل ثم منه بالمبدل نأتي أن من الفائدة قائل: ما قال فإن
 ؟ المر أول من بالبدل نأتي

بعسسد تسسبيين إجمسسال, أو بعسسد تفصسسيل فائدة, إمسسا هناك يكون أن نقول: لبد
فائدة.  للبدل يكون أن ذلك, ولبد أشبه ما إبها م, أو
ل دأبهسسم, هسسو آخره, مثسسل  إلى)) وثمود وعاد نوح قو م دأب (( مثل

جسسزاء, وهنسساك دأب هنسساك دأبهسسم, لن جسسزاء مثسسل يريسسد دأبهسسم مثسسل يريد
مثسسل أي دأب الحسسزاب, مثسسل مسسن أو المم من الله, والدأب من فالجزاء

آل (( كدأب:  بقسسوله دأبهسسم تعسسالى اللسسه بيسسن ؟ دأبهسسم دأبهم, فما جزاء
(( مثسسل دأبهسسم هو ) هذا) بآياتنا كذبوا قبلهم من والذين فرعون

بالرسسسل التكسسذيب دأبهسسم كلهسسم  هسسؤلء)) وثمود وعاد نوح قو م دأب
أول وهسسي نسسوح قسسو م بعسسد  مسسن)) بعسسدهم مسسن (( والذين بهم والكفر

وثمود.   المم, وعاد
مسسن عسسادة جزاء مثل قبله, أي مثل من بدل  " مثلالمفسر: قال

فسسي أن تقسسديرا, أي الكل م فسسي أن اللسسه رحمسسه المؤلسسف  فأفادنسسا" كفر
يخسساف الذي هو هذا دأبهم, لن جزاء جزاء, مثل محذوفا, هو شيئا الكل م

هؤلء, طيب.  نال كما عقوبة القو م هؤلء ينال منه, أن
سسسببه, وهسسذا لنسسه قلنسسا ؟ الجسسزاء على العمل يطلق قائل: كيف قال فإذا

مثسل: الجسزاء علسسى العمسل يطلسسق تعسالى اللسه أن كثيرا القرآن في يوجد
أي بسسه يعسسبر جزاء, لكسسن  المعنى: ذوقوا)) تعملون كنتم ما (( ذوقوا

من النسان يحذر العمل, وحتى جنس من الجزاء لن الجزاء عن بالعمل
عمله, طيب.  عقوبة من يحذر كما عمله



السسدنيا في تعذيبهم من قبلكم كفر من عادة جزاء " مثليقول: 
."

أو تميميسسة وهسسي نافيسسة  مسسا)) للعبسساد ظلمسسا يريسسد الله (( وماقسسال: 
باللغسسة القسسرآن هسسذا حجازيسسة, لن ؟ حجسسازي أو تميمسسي القرآن ؟ حجازية

هسسذا يقل: مسسا  ولم)) بشرا هذا (( ماتعالى:  قوله إلى الحجازية, انظر
يريسسد اللسسه ما أن صحيح عليها, وإل شاكلتها على كان ما كل بشر, فنحمل

مفسسردا ليسسس جملسسة الخسسبر لن تميمية أو حجازية أنها تبين ما للعباد ظلما
فيسسه ظهسسر ما على العراب فيه يظهر ل ما يحمل النصب, لكن فيه يظهر

كتسسب إنمسسا القسسرآن أن اعلم  ثم)) بشرا هذا (( ماقوله:  العراب, وهو
قال: " المصاحف كبتوا للذين عنه الله رضي عثمان قال كما قريش بلغة
لغتهم.  على " يعني قريش حرف على فاجعلوه شيء في اختلفتم إن
قسسومه حذر حيث المؤمن الرجل هذا نصح الفوائد: بيان من الية هذه في
الله.  عذاب من

يسسستعمل ل النسسسان اللسسه, وأن إلسسى الدعوة في التلطف على دليل وفيه
الغيسسرة أخسسذته عسساطفته اسسستعمل إن عسساطفته, لنسسه الله إلى الدعوة في

والنتائسسج, العواقب إلى وينظر العقل يحكم عقباه, وإنما يحمد ل ما ففعل
طيبة, النتيجة كانت إذا المر أول في ذل أصابه إذا النسان على ضير ول
في وأصحابه وسلم عليه الله صلى للنبي حصل ما عليكم يخفى أظنه ول

نتيجتهسسا كسسانت ولكنهسسا الهانسسة ظاهرها التي الشروط الحديبية, من غزوة
أنفسسق مسسن منكسسم يستوي (( ل فتحا سماها تعالى الله إن حتى طيبة
السسدعوة عنسسد للنسسسان ينبغسسي أنسسه ) فالحاصل) وقاتل الفتح قبل من
إلسسى وينظسسر العقسسل يحكسسم قدمه, ولكن فتزل العاطفة يحكم أل الله إلى

والنتائج. العواقب
المسسم فسسي ينتشسسر السسابقة المسسم ذكسسر أن اليسسة: بيسان هسسذه فوائسسد ومن

المنقسسول, التاريسسخ بواسسسطة المنزلسسة, وإمسسا الكتسسب بواسطة اللحقة, إما
ل ) لنه) الحزاب يو م مثل عليكم أخاف (( إني:  قوله لذلك ويدل
هسسذه لقسسالوا: مسسا كسسذلك المر كان يعرفونه, ولو ل بأمر يخوفهم أن يمكن
الجزاء.  هذا ما أو اليا م

السسسابق, أصسساب مسسا يصسسيبه أن اللحسسق الكريمة: تحذير الية فوائد ومن 
أن ذلسسك  ووجسسه)) نوح قو م دأب مثل الحزاب يو م (( مثللقوله: 

لنسسه هسسؤلء يعسسذب ل واحسسدة, هسسو خلقسه فسسي سسسنته وتعسسالى سسسبحانه الله
فسسي عملهسسم وجسسد فسسإذا عملهسسم يكسسره لنه هؤلء شخصيا, يعذب يكرههم



ومتعالى:  الله قول حاصلة, واذكر فالكراهة آخرين لل لف لأ فروا ((  ذسي ذفسسي لي
ذض ور ل

ل فروا ا فظ لين لف لف وي لن لك فة لكا لب ذق لن لعا ذذي لل ون ا وم ذمسس ذهسس ذل وب لر لق لمسس فه لد للسس ال
وم ذه وي لل لن لع ذري ذف لكا ول ذل لها لو فل لثا وم أن قسسومه شسسعيب ] وحسسذر10: ) [محمسسد) لأ
اللحسسق يتعسسظ أن بسسد ل المسسم أن قبلسسه, فالحاصسسل من أصاب ما يصيبهم

واحدة. الله سنة أن على بناء بالسابق
اللسسه (( وما لعبسساده الظلسسم الله إرادة الكريمة: انتفاء الية فوائد ومن 

الفعل, فنفي انتفى الرادة انتفت إذا أنها  ومعلو م)) للعباد ظلما يريد
فسسي صسسريحة آيات جاءت أنه أولى, كما باب من للظلم نفي الظلم إرادة
. وجل عز الله عن الظلم نفي
بسسالنفي, أي: وتعالى سبحانه الله اتصاف الكريمة: إثبات الية فوائد ومن

بالصسسفات العلمسساء بعسسض عنهسسا يعبر التي المنفية بالصفات يتصف الله أن
سلب.  النفي لن السلبية

وجسسل عسسز اللسسه أن مسسع ؟ ومسسدح ثنسساء النفسسي فسسي قائل: هل قال إذا ولكن
صسسفات كلهسسا تعسسالى اللسسه  فصسسفات)) العلسسى المثسسل (( وللهيقول: 

 ؟ وثناء مدحا يكون عد م, فهل كمال, والنفي
ول الكمال على يدل ل فإنه وجل عز الله لغير بالنسبة نقول: أما الجواب

لقسوله الكمسال علسسى دال يكسون أن فيتعيسن للسه بالنسسسبة المدح, أما على
فسسإنه نفسسسه عسسن الله نفاه نفي  فكل)) العلى المثل (( وللهتعالى: 
 )). العلى المثل (( وللهالية:  هذه للكمال, دليلنا متضمن

علسسى يسسدل أحيانسسا إطلقسسا, بسسل الكمسسال علسسى يسسدل ل المجسسرد فالنفي وإل
مثل:  الشاعر النقص, فقول

 خردل حبة الناس يظلمون ول     بذمة يغدرون ل قبيلة
ظسساهره فسسي يظلمسسون, وهسسذا ل بالعهسسد, وأنهسسم يغسسدرون ل بأنهم وصفهم

يغسسدرون وضسسعفاء, ل جبنسساء نسساس بأنهم ذ م, يذمهم الواقع في مدح, لكنه
لضعفهم, وكسسذلك يستطيعون ل يظلمون لجبنهم, ول يستطيعون ل لنهم
الخر:  الشاعر قول
هانا وإن شيء في الشر من ليسوا     عدد ذوي كانوا وإن قومي لكن
هان.  ولو إطلقا شر لهم ليس أنهم يعني

 إحسانا السوء أهل إساءة ومن       مغفرة الظلم أهل بالظلم يجزون
قال:  ثم

 وركبانا فرسانا الغارة شنوا      ركبوا إذا قوما بهم لي فليت
إليهسسم أسسسيء ظلمهسسم, وإذا لمسسن غفسسروا ظلمسسوا إذا أنهسسم مسسع يذمهم هنا



إذا لكسسن محمسسودة مطلوبسسة تبدوا قد صفة إليهم, وهذه أساء لمن أحسنوا
مذمومة.  صارت ضعفاء أنهم ذلك في السبب كان

محسسض نفسسي تعسسالى اللسسه صسسفات في يوجد أن يمكن ل أنه الن والخلصة
المحسسض  والنفسسي)) العلسسى المثسسل (( وللهتعالى:  قوله أبدا, الدليل

نفسسسه عسسن شسسيئا اللسسه نفسسى إذا شيء, ولكسسن في العلى المثل من ليس
هسسذا عنسسه انتفسسى ضسسده كمسسال لثبوت أنه ضده, يعني كمال إثبات فالمراد

الشيء. 
كمسسال إثبسسات نثبت الله عن الظلم نفي من نثبت العدل, إذن الظلم فضد

يظلسسم, أن علسسى قسسادر لعجزه, لنه يظلم, ل ل لعدله وعل جل عدله, وأنه
( ياالقدسي:  الصحيح الحديث في جاء عدله, ولهذا لكمال يظلم ل لكنه

ل إنسسي عبسسادي يقسسل: يسسا  لسسم) نفس على الظلم حرمت إني عبادي
 وهسسذا) نفسسسي علسسى الظلم حرمت ( إنيأظلم, قال:  أن أستطيع

غيسسر كان عدله, ولو لكمال يظلم ل لكنه يظلم أن على قادر أنه على يدل
قسسادر عاجز, لكنسسه لنه مدحا عنه الظلم انتفاء يكن لم يظلم أن على قادر

يظلم.  ل ولكنه
أبسدا, يظلسم أن يسستطيع ل اللسه قالوا: إن وغيرهم الجهمية لن هذا أقول
عنسسدهم " والظلمقسسال:  حيسسن النونيسسة فسسي القيسسم ابن أشار هذا وإلى

 ". لذاته المحال
يظلسسم. أن يمكسسن لسسذاته, ل لكسسن اللسسه لكمسسال لذاته, ل مستحيل أنه يعني

وجسسل عسسز غيسسره, واللسسه ملسسك فسسي النسسسان يتصسسرف أن الظلم قال: لن
ملكسه, فيقسسال: تبسا هسذا لن ظالمسا يكسن لم ظلم ملكه, فإذا في يتصرف
هسسذا معين, وعمسسل عمل على بشيء المؤمن وعد إذا الفاسدة؛ لعقولكم

هسسذا, وأنتسسم فسسي شسسك ول ظلمسسا يكون ؟ يكون ماذا إياه يعطه ولم العمل
عمسسره, ويعسساقب كسسل اللسسه يعصسسي السسذي العاصي يثيب أن تقولون: يجوز

سسسواء, حسسد علسسى المرين وأن عمره؛ كل الله بطاعة يعمل الذي المطيع
في سفه أنه شك ل ملكه, فنقول: هذا في يتصرف إنه حيث يظلم ل لنه

صسسالحا عمل العامسسل وعسسد وجسسل عسسز السسدين, واللسسه فسسي وضسسلل العقسسل
وعسسده, المهسسم اللسسه يخلسسف أن يجسسوز كيسسف بالعقاب؛ بالثواب, والمخالف

يعسسرف تصسسوره بطلنه, ومجرد في شك ول باطل قول هذا حال كل على
باطل.  أنه النسان

إرادة نفسسي  نقسسول)) للعبسساد ظلمسسا يريسسد اللسسه (( وماتعسسالى:  فقوله
يريسسد ل من لن الظلم نفي يستلز م أيضا عدله, وهو كمال يستلز م الظلم



الظلم.   يفعل أن يمكن ل الظلم
)) التنسساد يسسو م عليكسسم أخسساف إنسسي قو م (( ويا:  تعالى الله قال ثم

: قسسال حيسسن الدنيويسسة بالعقوبسسة أول الرجسسل, خسسوفهم هسسذا عسسن الله رضي
العقوبسسة مسسن خسسوفهم ) ثم) الحزاب يو م مثل عليكم أخاف (( إني

).  ) التناد يو م عليكم أخاف إني قو م  (( ويافقال: الخروية
حسسذفها, هسسذا إثباتها, التناد هذا  التنادي" وإثباتها الياء قال: " بحذف

تحسسذف دائمسسا فللتخفيسسف, واليسساء حسسذفها الصسسل, وأمسسا فعلسسى إثباتهسسا أما
قسسول للتخفيسسف, مثسسل دائمسسا تحذف دائما نعم, والياء أي للتخفيف, قراءة

النسسون تسسستعجلوني, وليسسست  أصسسلها)) تستعجلون (( فلتعالى:  الله
تخفيفا.  الياء وحذفت الوقاية نون مكسورة, فهي لنها الرفع نون هنا

هسسل هنسسا يو م ) كلمة) التناد يو م عليكم أخاف إني قو م (( ياطيب: 
العسسذاب عليكسسم أخسساف إنسسي الظرفية, والتقسسدير على منصوبة ظرف هي
الثسساني, لقسسوله ؟ بسسه مفعسسول فهسسي عليهسسا مسلط الفعل إن التناد, أو يو م

) فجعسسل) والبصسسار القلسسوب فيه تتقلب يوما (( يخافونتعالى: 
تكون فيه, وأن مفعول تكون أن تصلح يو م يو م, لن على مسلطا الخوف
تتصرف, طيب.  مبتدأ خبر تكون مبتدأ, وأن تكون به, وأن مفعول

القيامسسة يسسو م أي وإثباتها الياء )) بحذف التناد يقول: " (( يو م
أن التفسسسير فسسي قواعسسد على كلمي في أشرت به, وأنا المراد هو  هذا"

اللفظي, والمعنوي يفسر لفظيا, والثاني: معنوي, اللفظي تفسيرا هناك
النسساس يتنسسادى أي: يسسو م اللفظسسي تفسسسيرها التناد يو م المراد, فهنا يفسر

يسسو م أي التنسساد يسسو م قلنسسا القيامة, فسسإذا يو م بها بعض, والمراد مع بعضهم
باليسسة, للمسسراد معنسسوي تفسسسير هسسو بسسل لفظيسسا تفسيرا ليس فهذا القيامة
طيب. 
أصسسحاب نداء فيه يكثر القيامة يو م )) أي التناد " (( يو ميقول: 

لهلهسسا بالسسسعادة والنسسداء وبسسالعكس النسسار أصسسحاب الجنسسة
اللسسه يكسسثر, ينسسادي القيامسسة يسسو م  التناد" ذلك وغير لهلها والشقاوة

الجنة, وأهسسل أهل ينادون النار بعضا, وأهل بعضهم ينادي الناس, والناس
كالتنسسادي ليسسس القيامسة يسسو م الحاصسسل النسسار, والتنسسادي أهل ينادون الجنة

النسسار أهسسل كسسان إذا مزعجسسة, وحزينسسة بأصسسوات السسدنيا, لنسسه في الحاصل
بسسه قسسومه المسسؤمن هسسذا ذكر اليو م ذلك, فهذا أشبه وما الجنة أهل ينادون

القيامة.  يو م عذاب من ليحذروا
موقسسف )) عسسن مسسدبرين تولسسون : " (( يسسو مبقسسوله ذلسسك بيسسن ثسسم



(( مسسن عسسذابه )) أي: من الله من لكم (( ما النار إلى الحساب
هذا  وصف)) " هاد من له فما الله يضلل (( ومن )) مانع عاصم

بأوصاف: اليو م
أيضسسا, يناديهم تعالى بعضا, والله بعضهم الناس التناد, ينادي يو م أول: أنه
الن. لنا مجهول بعضها يكون قد بنداءات ويتنادون
((قوله:  من بدل هذه  يو م)), مدبرين تولون (( يو مالثاني:  الوصف

مسسدبرين:))  مسسدبرين تولسسون (( يسسو مبيسسان,  عطف  أو)) التناد يو م
هسسو التسسولي لن لعاملهسسا, ؟ لصسساحبها أو لعاملهسسا مؤكسسدة حسسال, حسسال هذه

القيامسسة يسسو م لعاملها, يعنسسي: تولسسون مؤكدة حال فهي هذا الدبار, وعلى
بسسالله والعيسساذ النسسار إلسسى ؟ شسسيء أي إلسسى يولسسون مسسدبرين؛ كسسونكم حسسال

المجرميسسن ونسسسوق وفسسدا الرحمن إلى المتقين نحشر (( يو م
مدبرين. يولون بالله والعياذ  فهم)) وردا جهنم إلى

خبريسسة جملسسة هسسذه  الجملسسة)) عاصسسم مسسن الله من لكم (( ماقال: 
دخلسست )) لكسسن عاصسسم  منقوله: (( فيها النافية, والمبتدأ ما بس مبدوءة

الزائدة.  من عليه


